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Butlletí setmanal                                         nº 45           

16/11/2015                                     Es Mercadal                
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Benvolgudes famílies, ja estem a mitjans novembre! 

Al novembre, cava i sembra. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

INFANTIL 

P3A i B 

Ara que fa més fred i estem tots i totes un poc refredats necessitem mocadors. 

Cada fillet i filleta ha de dur una capsa de mocadors. Moltes gràcies! 

P3B 

Anem a psico! Aquest dimecres els fillets i filletes de P3B comencem psico ! 

Recordeu a dur els calcetins, roba còmoda i sabates fàcils de llevar i posar. 
Gràcies! 

PRIMER CICLE 

1rB 

Dilluns dia 23 de novembre, els fillets i filletes de 1rB participaran en una activitat 

conjuntament amb els avis i àvies del geriàtric. Aniran fins al geriàtric a realitzar una 
activitat amb un ca ensinistrat. 

2n 

Els fillets i filletes de 2nA i 2nB, divendres 20 de novembre, aniran a s’Albufera des 

Grau d'excursió. 

SEGON CICLE 

3rA 

Divendres dia 20 de novembre anirem al FAR de CAVALLERIA. Allà farem un "taller 

d'orientació" amb en Toni Melià. Hem de dur: motxilla amb el berenar i aigua i 
calçat còmode. 

 

Tots som França 
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3rB 

Us deixem unes quantes fotos de l’excursió al far de Cavalleria que van realitzar els 

alumnes de 3rB divendres passat. 

4tB 

Dimecres dia 18 de novembre, la classe de 4tB anirem a les pistes del poble per 

realitzar una activitat de Pàdel amb un monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIONS  

La comissió de festes vol donar sa benvinguda a na Meli Villalonga, Tonyi Ros i 

Laura Bufí, noves components d'aquesta comissió. 

Aprofitem per animar-vos a participar o col·laborar amb qualsevol de ses 

comissions; butlletí, formació, web, festes .... tothom es benvingut!!!! 

APIMA 

Ja tenim sa loteria de Nadal en marxa, els comerços col·laboradors són: 

Consumibles Menorca 
Leo 
Carnisseria Febrer 
Las Vegas 
Benzinera BP 
Jeni 
Esports Pons 
Llibreria Monte Toro 
Es Tomàtic  
Es Molí  
Es  Gurugu 
Kalzate                                           Fins la propera setmana ! 


